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Tjänstgörande ledamöter
Håkan Stålbert (KD) (ordförande)
Joakim Carlsson (S) (vice ordförande)
Mats Gunnarsson (MP) (2:e vice ordförande)
Ulla Bergström (S)
Urban Jonsson (S)
Bernt Karlsson (S)
Magnus Claesson (C)
Eric Viduss (M)
John Hägglöf (M)
Greger Persson (SD)
Margareta Carlsson (V)
Lars Malmberg (S) ersätter Jonas Levin (KD)
Geoffrey Lameck (M) ersätter Niklas Tapper (L)
Närvarande ersättare
Annette Jansson (S)
Tore Mellberg (V)
Övriga närvarande
Nathalie Bäckbring, sekreterare
Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Camilla Almgren, områdeschef
Eva Führ, planerings- och uppföljningschef §59
Arto Åkerman, ekonomichef §59
Ellinor Sundqvist, fastighetsförvaltare §§60-61
Olof Ekstrand, avdelningschef El- och VVS-teknik §62
Love Ivraeus, upphandlare §63
Per Brehmer, gruppchef datakom §63
Patrik Olsson, parkeringskoordinator §65
Torbjörn Sjölander, fastighetschef §65
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Innehållsförteckning
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65

Protokollsjustering
Verksamhetsplan med budget 2021, Servicenämnden inklusive
Regionservice
Begäran att få starta planering (BP1) i projektet Ombyggnation av
laboratorierna G5 och G6, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro
Begäran att få starta byggnation (BP3) i projektet ombyggnation för
magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro
Initiering av upphandling av ramavtal entreprenad
Tilldelningsbeslut i upphandling av datakomförbindelser 2021
Anmälnings- och meddelandeärenden till servicenämnden den 9
november 2021
Information
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Sammanträdesdatum
2021-11-09

Protokollsjustering
Beslut
Servicenämnden beslutar
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Margareta Carlsson (V)
med John Hägglöf (M) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 23 november 2021.
Paragrafen är justerad
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§ 59

Sammanträdesdatum
2021-11-09

Verksamhetsplan med budget 2021, Servicenämnden
inklusive Regionservice
Diarienummer: 21RS8263
Sammanfattning
Servicenämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och
strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara
mot strategierna. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker
och åtgärder. Servicenämndens verksamhetsplan innefattar förvaltningen
Regionservice.
Nämnden har inte arbetsgivaransvaret då det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är
emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och
kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören
inom detta område.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM servicenämnd 2021-11-09, Verksamhetsplan med budget
2022
 Verksamhetsplan med budget 2022, servicenämnden
Anteckning
Margareta Carlsson (V) lämnar in ett särskilt yttrande. Bilaga 1 §59.
Greger Persson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande. Bilaga 2 §59.
Eric Viduss (M) lämnar in ett särskilt yttrande. Bilaga 3 §59.
Beslut
Servicenämnden beslutar
att fastställa servicenämndens verksamhetsplan med budget 2022 samt
att servicenämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att samverka med
regiondirektören inom området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i
syfte att ge regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.
Skickas till
Mehmed Hasanbegovic, Regionservice
Eva Führ, Regionservice
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 1 §59

2021-11-09
Vänsterpartiet region Örebro län

Servicenämnden 20211109, ärende 2
Diarienummer: 21RS8263

Särskilt yttrande över servicenämndens verksamhetsplan med budget 2022
Vid regionfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2021 lade Vänsterpartiet fram ett eget
alternativt förslag till budget och verksamhetsplan för 2022. Det innehåller ekonomiska
ramar, förutsättningar, mål och uppdrag.
Vi i Vänsterpartiet anser att vårt förslag till verksamhetsplan och budget är bättre och mera
jämlik och jämställd än majoritetens förslag. Därför borde den legat till grund för
servicenämndens verksamhetsplan och budget.

För Vänsterpartiet i servicenämnden

Margareta Carlsson
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21RS8263
Bilaga 2, §59
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21RS8263
Bilaga 3 §59
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Sammanträdesdatum
2021-11-09

Begäran att få starta planering (BP1) i projektet
Ombyggnation av laboratorierna G5 och G6, O-huset,
Universitetssjukhuset Örebro
Diarienummer: 21RS2708
Sammanfattning
Endoskopiverksamheten växer i Region Örebro län. Idag har effektiviseringar i
verksamheten genomförts men moderna och för uppdraget anpassade lokaler saknas.
En förstudie har genomförts som visar att en sammanslagning av laboratorierna G5
och G6 i O-huset på Universitetssjukhuset Örebro skulle bli en mycket lämplig
lösning för de ingrepp som idag utförs delvis i B-huset och i en för ändamålet för
liten lokal i O-huset.
Ny medicinteknisk utrustning är beviljad och prioriterad inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Ett yttest är genomfört och projektet är redo att gå in i nästa
fas, planering av lokalerna.
Projektet att slå ihop laboratorierna innebär att skapa en större sal för avancerade
ingrepp vilket ställer höga tekniska krav på såväl elförsörjning, ventilation, renhet
med mera. Teknisk projektering kommer ske i samråd med medicinteknisk
leverantör och verksamhet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Servicenämnden 211108 BP1 Begäran att få starta planering,
Ombyggnation lab. G5/G6, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro
 BP1 USÖ O-huset, Ombyggnation G5G6
Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna begäran att få starta Planering (BP1) i projektet Ombyggnation
laboratorierna G5 och G6, O-huset, Universitetssjukhuset Örebro
Skickas till
Ellinor Sundqvist, Regionservice fastigheter
Birgitta Hagberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum
2021-11-09

Begäran att få starta byggnation (BP3) i projektet
ombyggnation för magnetkamera på onkologen, M-huset,
Universitetssjukhuset Örebro
Diarienummer: 18RS1385
Sammanfattning
Projektet, att installera en magnetkamera på onkologen, M-huset,
Universitetssjukhuset Örebro, innebär byggåtgärder till följd av den beslutade
medicinsktekniska investeringen (MT ref.nr 195) av magnetkameran. Projektet
innebär att placera en magnetkamera på onkologkliniken i direkt närhet till
datortomograf för att kunna dra nytta av de medicinska fördelarna med dosplanering
i magnetkamera. Ombyggnationen och genomförandet blir omfattande då kraven på
lokal kring en magnetkamera är tekniskt avancerade.
Det är rimligt att Röntgenkliniken kan öka sin MR-produktion med cirka 1500
undersökningar första året med helårseffekt. Magnetkameran ska samutnyttjas av
röntgenkliniken och onkologiska kliniken och investeringen ligger i linje med båda
klinikernas verksamhetsplaner.
Projektet har genomfört en förstudie där den tekniska apparaturen krävt en fördjupad
utredning över lokalernas utformning. Byggåtgärderna innebär ombyggnation för att
evakuera de som idag sitter i lokalerna i första steget, därefter kommer
ombyggnation av lokalerna ske i nära samarbete med upphandlad
magnetkameraleverantör. Detta för att de avancerade tekniska installationerna ska
stämma med magnetkamerans specifikation och leverans. Leveransen i sig har utretts
byggtekniskt och är möjligt genom håltagning av yttervägg, likt hur man gör i Ohuset på Universitetssjukhuset Örebro.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Servicenämnden 2021-11-09, Begäran att få starta byggnation
(BP3), Magnetkamera på onkologen, M-huset, USÖ
 BP3 Magnetkamera M-huset USÖ MT 2873
Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna begäran att få starta byggnation (BP3) I projektet ombyggnation för
magnetkamera på onkologen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro
Skickas till
Ellinor Sundqvist, Regionservice fastigheter
Birgitta Hagberg, stab, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Paragrafen är justerad
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§ 62

Sammanträdesdatum
2021-11-09

Initiering av upphandling av ramavtal entreprenad
Diarienummer: 21RS8452
Sammanfattning
Regionen upphandlar bygg- och installationstjänster genom ramavtal inom olika
fackområden. Dessa avtal nyttjas vid såväl lokalanpassningar som vid löpande
fastighetsunderhåll för projekt med en total projektbudget mindre än 15 miljoner
kronor.
Nuvarande ramavtal upphör 2022-11-30 och nytt avtal behöver därmed upphandlas
inom samtliga fackområden för att säkerställa utvecklingen av regionorganisationens
lokaler i takt med förändrade teknik- och verksamhetsbehov.
Det nya avtalet upphandlas med en avtalstid på ett år med möjlighet till förlängning i
ett + ett + ett år samt indelas i geografiska avtalsområden enligt nedan.
Geografiskt avtalsområde
Grupp A Sjukhus
1A) Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)
2A) Lindesbergs lasarett
3A) Karlskoga lasarett
Grupp B Övriga fastigheter
1B) Fastigheter inom Askersund, Kumla, Lekeberg, Hallsberg och Örebro kommun
2B) Fastigheter inom Hällefors, Nora, Lindeberg och Ljusnarsberg kommun
3B) Fastigheter inom Degerfors, Karlskoga och Laxå kommun
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM servicenämden 2021-11-09, Initiering av upphandling av
ramavtal entreprenad
 Bilaga initiering av upphandling ramavtal entreprenad
Beslut
Servicenämnden beslutar
att initiera en upphandling av ramavtal entreprenad
Skickas till
Regionservice AUS, upphandlingsavdelningen
Regionservice fastigheter, Olof Ekstrand
Paragrafen är justerad
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§ 63

Sammanträdesdatum
2021-11-09

Tilldelningsbeslut i upphandling av datakomförbindelser
2021
Diarienummer: 20RS9180
Sammanfattning
Region Örebro län har genomfört ett avrop av leverantör avseende
datakommunikationsförbindelser.
Avropet har haft ett tydligt fokus på att säkra upp en trygg lösning med hög
uppfyllnad av driftsäkerhet inom ett prioriterat riskområde.
Avtalstiden inklusive optioner är fyra år med ett beräknad värde om cirka 16,6
miljoner kronor. Avropets utfall innebär att Region Örebro län dubblerar sin
befintliga kapacitet till samma pris som idag.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM tilldelningsbeslut leverantör av datakomförbindelser
Beslut
Servicenämnden beslutar
att anta Telia Sverige AB, 556430-0142, som leverantör av
datakommunikationsförbindelser till Region Örebro län samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Skickas till
Love Ivraeus
Markus Liljenroth
Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum
2021-11-09

Anmälnings- och meddelandeärenden till servicenämnden
den 9 november 2021
Diarienummer: 21RS3398
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
21RS8806-1, Avtal om prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar
och tidskrifter 2019 mellan Region Örebro län och Prenax AB
21RS4454, Initiering av upphandling av Brandskyddsutbildningar
21RS9075, Initiering av upphandling av kaffe
21RS3073-3, IT -investeringar avseende datakom, serverdrift och IT
21RS4139-4, Ordförandebeslut ändring i upphandling av ramavtal konsulttjänster
inom fastighet
Meddelandeärenden:
21RS602-6, Ekonomirapport för Regionservice juli 2021
21RS602-7, Ekonomirapport för Regionservice augusti 2021
21RS602-8, Ekonomirapport för Regionservice september 2021
arbetsplats
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM servicenämnden 2021-11-09, anmälnings- och
meddelandeärenden
Beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Paragrafen är justerad
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§ 65

Sammanträdesdatum
2021-11-09

Information
Parkeringsavgifter
Patrik Olsson informerar om arbetet med Region Örebro läns parkeringar. Resultatet
för 2021 kommer att hamna på runt sju miljoner kronor minus. Den största orsaken
är pandemin och de fria tillstånden för personal. En av konsekvenserna av fria
tillstånd, förutom intäktsbortfall, har varit bristen på parkeringar vid
Universitetssjukhuset i Örebro vissa dagar.
Parkeringshuset har fått ökad säkerhet i och med att en rullport mellan plan 2 och
3 har installerats. Den är låst för obehöriga mellan 18.00 - 05.30 samt helger.
En utredning om fler cykelparkeringar inom regionen är inne i slutfasen.
Budgeten för gällande kostnader 2021 hålls och under året har intäkterna ökat med
knappt två miljoner kronor genom införandet av tillstånd för verksamhetsbilar,
avdelningstillstånd samt jourtillstånd.
Patrik visar även de föreslagna taxeringshöjningarna för 2022.
Kommande bygg och teknikprojekt
Torbjörn Sjölander informerar om område fastigheters uppdrag och presenterar
investeringar och pågående samt kommande byggprojekt.
Förvaltningschefen informerar
Mehmed Hasanbegovic informerar om aktuellt i förvaltningen.
Paragrafen är justerad
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